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Η NAYlΈMΠOPIΚH

Βελτιώνει το «ψοφιοκο προφίλ οσφάλειάι;» τπς n Ελλάδα, καθώς τπν περασμένπ χρονιά κατέβπκε
μία θέσπ (43π) στnν παγκόσμια κατάταξπ του δείκτπ Internet Security Threat Πιο συγκεκριμένα,
σύμφωνα με τπ Symantec, n Ελλάδα βρίσκεται στπν 30ή θέσπ στα παγκόσμια επίπεδα spam,
ενώ το 2012 n Ελλάδα βρισκόταν στπν 29π θέσπ. Η δρσστηριότητο κακόβουλου κώδικα το 201 3
κατατάσσεται στπν 58π θέσπ τπς παγκόσμιας κατστοθκ, ενώ το 2012 ήταν στπν 54π θέσπ.
Πτώσπ είχαν επίσπς τα phishing hosts, όπου πλέον n Ελλάδα βρίσκεται στπν 63π θέσπ παγκοσμίως.

[IEDIA] Πρέπει να υλoπoιoύvrαι έργα που θα κινητοποιούν το ανθρώπινο κεφάλαιο
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Kετ~

επικριτικοί ?σον
αφορα mνκατανομη των
~
όρων του ΕΣΠΑ εμφανίζονωι οι σύμβουλοι management, που πιστεύουν ότι η τρέχουσα κατανομή δεν προάγει σε
σιηιαντικό βαθμό mv ανάπτυξη
και αναδιάταξη mς ελληΝUΑΊςοικονομίας, όπως αποτυπώνεται
σε έρευνα του Συνδέσμου Εταιρειών Συμβούλων Μάνοτζμεντ
Ελλάδος (ΣΕΣΜΑ), που παρουσιάστηκε κθεσ, στο πλαίσιο mς
επίσημης πρώακ τοψ Δείκm Εμτυστοοϋνικ Συμβούλων Μάνατζμεντ:(Greek Management Consultants
Confidence
Index GMCO). Ειδικότερα, σχεδόν οκτώ
στους δέκα συμβούλους (78,0%)
πιστεύουν πως η τρέχουσα κατανομή μεταξι) των διάφορων ειτικειρτισιακώνηρογραμμάτων μόνο σε μέτριο βαθμό προάγει mv
ανάπτυξη. Αντίστουω; είναι οι
απόψεις για τη συμβολή του
ΕΣΠΑ όσον αφορά mv επίλυση
των διαρθρωτικών προβλημάτων
mς ελληΝUΑΊςοικονομίας, αλλά
και mv ενίσχυση mς ανταγωνιστικόmτας των επιχειρήσεων. Ο
Παντελάο Κούκος, πρόεδρος του

διοικητικού συμβουλίου του ΣΕΣΜΑ, επανέλαβε mv πρόταση
του συνδέσμου για αναδιάρθρωοιι των πόρων του ΕΣΠΑ,ώστΕ
να υλοποιούνται έργα αποδοτικά που θα κινητοποιούν το ανθρώπινο κεφάλαιο και θα ευνοούν mv είσοδο σmν πραγματική οικονομία νέων. Με τον τρόπο αυτό το ΕΣΠΑ θα γίνει ένα
πραγματικό εργαλείο ανάπτυξης,
σύμφωνα με τον κ. Κούκο.
Ο ΣΕΣΜΑ προτείνει οι διατιθέμενοι πόροι του ΕΣΠΑ να κοτεuθUΝΘoύνσε βελτίωση mςκαινοτόμου εαυωρτηιατικάυιτασ.
mς εξωστρέφειας, σε υποδομές
και εκσυγχρονισμό
mς δτιμόσιας διοίκαοτκ. καθώς δεν θεωρεί QΠOτελεσματικέςτις μη εναρμονισμένες δράσεις, σύμφωνα
με τις ανάγκες βιώσιμητ ανάπτυξης και μείωστιο mς ανεργίας, όπως, Π.Χ., των προγραμμάτων εκααίδευστκ και κατάρτιστκ. Προτείνεται η αναδιαμόΡφωσή τοικ, με στάω mνάμεση δημιουργία θέσεων ωιαοκόλαοικ.
ΣΤοπλαίσιο mς ετάσκκ έρευνας του ΣΕΣΜΑ διερευνήθηκαν
επίσης οι διαπισιώσειςτων συμβούλων για τα κυριότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι

μαιοδότασαο, όπως σημείωσε ο
κ. Βασίλειος Ρεγκούζας, γενικός
γραμματέας του ΣΕΣΜΑ, αναφερόμενος σε συγκεκριμένα παραδείγματα από mv καθημερινή επαγγελματική πρακτική.

Αισιοδοξίο

Ο πρόεδρος του ΣΕΣΜΑ,
Παντελής Κούκος.

επιχειρήσεις -πελάτες τους όταν
επιδιώκουν mv ενίσχυσή τους
μέσω του ΕΣΠΑ. Αυτά σxεriζoνται κυρίως με m στενόmτα κρτι-

Ωστόσο, αισιοδοξία για mv πορεία mς ελληνικής οικονομίας
το επόμενο δωδεκάμηνο
εκφράζουν οι σύμβουλοι μάνατζμεντ:επιχειρήσεων. Οπως ανέφερε ο πρόεδρος ΔΣ του ΣΕΣΜΑ
Πσνιελάο Κούκος, ποσοστό 62 %
των συμμετεχόντων προβλέπει
βελτίωση mς οικονομικάσ κατάσιαοτκ. Η δε βελτίωση αυτή
θα προέλθει από mv προσδοκώμενη ανάκαμψη mς οικονομίας. Είναι καρακαιριστικό ότι
το ποσοστό εκείνων που προβλέπουν βελτίωση των οικονομικών συνθηκών είναι σχεδόν
ίσο με εκείνο αυτών που προβλέπουν αύξηση του ρυθμού οικονομικάο μενέθυνσιιο, δηλαδή
ανάκαμψη ή τουλάχιστον ηπιότερη ύφεσιι. Υπάρχει, ωστόσο
και ένα μεγάλο μερίδιο συμβούλων, 34%, που θεωρεί ότι η
ύφεοτι θα συνεκιστεί. Ωστόσο,
οι προβλέψεις για mv ανεργία
δεν είναι ευοίωνες. [SID:8609394]

